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जॉन चॅपमन हा अमे रकन लोकनायक झालेला
एक खराखुरा माणूस. कोणे एके काळी यानं
देशात सगळीकडे सफरचंदा या बागा लाव या. 
हणून याला जॉनी अॅपलसीड असं टोपणनाव

पडल.ं  

दंतकथा हणजे एखाद अ भतू कहाणी असत.े 
वषानवुष परत परत सांगतआ यानं त यात
ब याच गो ट वाढवनू सां गतले या असतात. 
यात सां गतले या काह घटना कदा चत कधी
घड याह नसतील. पण माणसंआ ण
ा यां वषयी जॉनीला वशषे िज हाळा होता हे

मा खरंय. अमे रकेत या रानावनावंर याचं
खरंखुरं ेम होत.ं  

जॉनी अॅपलसीडचं खरं नाव होतं जॉनी चॅपमन. िजथे
जाईल तथे यानं सफरचंदा या बया परे या.
हणून तर याला जॉनी अॅपलसीड असं टोपणनाव

पडल.ं 



जॉनीचा ज म २६ स टबर १७७४ म ये
मॅसे यसुे स इथे झाला. याचे वडील शकार होत.े 
जॉनीला शतेी या कामात मदत करायला खूप
आवडायच.ं 

सफरचंदा या बागेची देखभाल करणं हे जॉनीचं
अगद आवडीचं काम. सफरचंदा या झाडावर चढून
ते लालबुदं, चमकतं फळ तोडायला याला भार
आवड.े 



जॉनी त ण असताना बर च माणसं
पि चमेकड याओहायो आ णअशाच इतर दरू या
ठकाणी जाऊन राहायला लागल . सग यात
प ह यांदा तकडे राहायला लागले या या लोकांना
घरं बांध यासाठ आ णशतेी कर यासाठ तथल
झाडं तोडावी लागल . सफरचंदाची झाडं लावायला

यां याकडे वेळच न हता. 



 
या लोकांकडे सफरचंदाची झाडं नाह त हे ऐक यावर
जॉनीला खूप वाईट वाटल.ं वसतं ऋततू सफरचंदा या
झाडाला फुटणार  सुदंर गलुाबी पालवी या लोकांना 
बघता यावी अस ं याला वाटे. हेमतंात रसरशीत, 
चवदार सफरचंदं खायला यांना कती म जा येईल हे
याला माह त होतं आ णथंडी या दवसात गरमागरम
अॅपल पाय खायला कतीआवडले हेह ठाऊक होत.ं  
 
“मलाच या लोकांना मदत करायचा उपाय शोधला
पा हज,े” जॉनी वतःशीच हणाला. 



 
ओहायोला जाणा या येक कुटंुबाकडे एक सफरचंदाचं
झाड दे याचा जॉनीचा बेत होता. पण थलातंर
करणा या लोकां या गा या अगोदरच गरजे या व तूनंी
भ न गे या हो या. झाड ने याइतक  जागा 
कोणाकडचे न हती.  

मगजॉनीला एक म त क पना सचुल . यानं या
माणसांबरोबर सफरचंदा या बया यायचं ठरवल.ं 
सफरचंद खा लं क यात या बया तो जपनू ठेवायला
लागला. मग या बया यानं चाम या या थै यांम ये
भर या आ णआप या शतेाव न जाणा या येक
कुटंुबाला द या. 



“ बया पेर या क भोवती एक लहानसं कंुपण बांधा 
हं,” जॉनीनं या लोकांना सां गतल.ं “नाह तर हरणं
येऊन सगळी कोवळी रोपं खाऊन टाकतील. आ ण
हो, झाडां या आजूबाजूला तण माजू देऊ नका.” 

बया द याब दल सगळेजण याचे आभार
मानत होते खरं, पण सफरचंदा या झाडांची
काळजी यायला आप याला जमेल, असं काह
कोणाला वाटत न हत.ं 



एक दवस जॉनीला आणखीनचछान क पना सचुल . 
“मीओहायोला जाणार,” यानं आप याआईबाबांना
सां गतल.ं “मी या लोकांसाठ सफरचंदा या बागा
लावीन.”  

“पण तकडे तू एकटाच असशील,” याचे बाबा
हणाल.े “तलुा घरची, म ांची आठवणयईेल.” 



“आ णअसा एकटाच उठून रानावनात कसा जाणार
त?ू” जॉनीची आई हणाल . “सगळे रानट ाणी
असतात तकड.े बफा या वादळात सापडलास तर? 
आ णझोपशील कुठे?” 

“मोक या आकाशाखाल  झोपीन क ,” जॉनी
हणाला. “ याहूनआणखी म त छ पर कुठल?ं” 



जॉनी या आईबाबांना तर ह काळजी वाटतच होती, पण
याचा न चय प काआहे ते यांना दसत होत.ं यांनी
जॉनीला सामान बांधायला मदत केल . आईनं
या यासाठ एक उबदार कोट वणलाआ ण जेवण
रांधायलाआप याकडची सग यात उ मकढई दल . 

 
सफरचंदाची दा गाळणा या गावात या एका गरणीत
जॉनी जाताजाता थांबला. दा साठ या गरणीत
भरपरू सफरचंदं वापरल जायची. जॉनीनं यां याकडे
सफरचंदा या थो या बया मा गत या.  

“ह या तत या घेऊन जा,” मालक हणाला. 



जॉनीनं इत या बया घेत या क , या
पाठ वर या पशवीत मावेनात. मग यानं कढई
डो यावर उपडी ठेवल .  

“आता ह छान टोपी झाल ,” तो वतःशीच
हणाला. 



 
याचा वास काह सोपा न हता. सफरचदंा या बया
घेऊन जॉनी शकेडो मलै चालत गेला.  

अधेमधे थांबनू जॉनी एखा या शतेक याला सरपण
तोडायला नाह तर कंुपणाची दु ती करायला मदत
करायचा. या कुटंुबाना तो मदत करायचा ती कुटंुबं
याला हमखासजेवायला थांबवनू यायची. लवकरच
जॉनीला अनेक नवीन म मळाले. 



जॉनीला आकाशात या ता यांखाल झोपायला
आवडायच.ं या या आईला तर रानट ा यांची
काळजी करायचं काह कारणच उरलं न हत.ं  
जंगलात या सग या पशपु यांना आ ण
क टकांना जॉनी आवडायचा. एकदा तर भयानक
हमवादळ झाल.ं ते हा तो च क लाकडी ओंड यात
झोपले या एका मो या अ वला या कुशीत
शरला आ ण झोपनू गेला. 



जॉनी एकदाचा ओहायोम ये येऊन पोहोचला. 
नद या काठाकाठानं यानं बया परे या. 
पेरले या बयांना ध का लागू नये हणून काटेर
झुडपं वाप न कंुपण तयार केल.ं 

मगजॉनी दसुर कडे गेला आ ण तथे यानं
आणखी बया पेर या. पु हा मागे जाऊन
आधी या रोपांची काळजी यायला मा तो
वसरला नाह . 



रोपं परेुशी मोठ झा यावर जॉनीनं ती उक न
काढल . लोकांना आपाप या बागा लावता या यात
हणून ती रोपं घेऊन तो यां या घर गेला. 

“थो याच वषात तु हाला या झाडांची सफरचंदं
चाखायला मळतील,” जॉनी हणाला. “वसतंात या
झाडांना गलुाबी पालवी फुटेल. तु हाला ती ह बघता
येईल. या याइतकं सुदंर यआणखी कुठेच
बघायला मळणार नाह .”



ओहायो या खो यात या शकेडो घराजंवळ जॉनीनं
झाडं लावल . लवकरच लोक याला “जॉनी
अॅपलसीड” हणूनओळखू लागले.  

तथे राहणा या लोकांना तो इतरह बर च मदत
करायचा. यां या झाडांची खुंटं तोडायचा, मका
लावायचा आ ण यां या घरासाठ फ नचर तयार
करायचा. 

ते सगळेजणजॉनीची उ सकुतनें वाट बघायच.े  

“चला पोरांनो, हातपाय धुवनू जेवनू या,” 
पोरां या आया हणाय या. “आज रा ी जॉनी
अॅपलसीड येतोयआप याकडे !”



जॉनी अॅपलसीडनं आयु यभर जमेल या
मागानं लोकांना मदत केल . या या मरणापवू ओहायो
खोरं सफरचंदा या पालवीनं फुलनू गेलं होत.ं 

सफरचंदा या बागा पा ह या क आजह काह लोकांना
जॉनी अॅपलसीडआठवतो. 

समा त 


